
مززاايیا  ووحوواافزز  ااالستثمارر  في  ااالررددنن

االقسمم  ااألوولل:  االمفررددااتت  وو  االتعبيیررااتت

  شررحح  االمفررددااتت  وو  االتعبيیررااتت  ااألساسيیة  باللغة  االعرربيیة.

مززاايیا:  سماتت  خاصة٬،  فوواائدد

حوواافزز:  ددوواافع٬،  تشجيیع

تعدديیالتت:  االتغيیيیررااتت  االتي  جررتت  عليیهھ

إإططارر  تشرريیعي:  ووثيیقة  قانوونيیة

على  مستووىى  ااالقليیمم:  في  ددااخلل  االبالدد

ااإلعفاءااتت  االجمرركيیة:  عددمم    ددفع  االجمارركك  على  االبضائع  االمستووررددةة

مددنن  االتسليیة  وو  االترروويیح  االسيیاحي

االمشتقاتت  االنفططيیة:  مكووناتت  االنفطط

االمووجووددااتت  االثابتة:  االموواادد  االمستخددمة    في  االمشارريیع

قطِطع  االغيیارر:  االموواادد  ااألضافيیة  االضرروورريیة  للمشارريیع

بلدد  االمنشأ:  االبلدد  ااألصلي  للضاعة

االتسهھيیالتت  االضرريیبيیة:  االتخفيیضاتت  في  ددفع  االضرراائبب

االُمقاووالتت  ااالنشائيیة:  االمشارريیع  االعمرراانيیة

ضماناتت  ااالستثمارر:  حمايیة  مشارريیع  ااالستثمارر

يیُعاملل  ...  ُمعاملة  ...  :  يیقددمم  نفسس  ااالمتيیاززااتت

ما  َجنا  ااستثماررهه  منن  عوواائدد:  االفوواائدد    االتي  حصلل  عليیهھا  نتيیجة    ااالستثمارر
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حصيیلة  تصفيیة  ااستثماررهه:  كلل  ما  حصلل  عليیهھ  بعدد  ااالنتهھاء  منن  ااالستثمارر

تعوويیضاتهھمم:  ااألموواالل  ااإلضافيیة  االتي  يیحصلوونن  عليیهھا

نززعع  ملكيیة  مشررووعع:  اامتالكك  مشررووعع  ااستثمارريي  بالقوّوةة

ُعملة  قابلة  للتحوويیلل:  ُعملة  سهھلة  االتنقلّل

تُسوّوىى  نززااعاتت  ااالستثمارر  وودّديیا:  تُحلل ّ بططررقق  سلميیة

نائبا ً للررئيیسس:  يیقوومم  بأعمالل  االررئيیسس  عندد  غيیابة

ووززيیرر  االتخططيیطط

ووززيیرر  االنقلل

محافظظ  االبنكك  االمرركززيي

ااتحادد  االغررفة  لتجاررةة

غررفة  صناعة  عمانن

بتنسيیبب  منن  :  بتصوويیتت  منن

كلما  ددعتت  االحاجة  االى  ذذلكك:  عندد  االضررووررةة

باإلجماعع:  بموواافقة  االجميیع
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االقسمم  االثاني:    االقررااءةة  االجهھرريیة
قررااءةة  االنصص  مع  االترركيیزز  على  فهھمم  وو  ااستيیعابب  االمفررددااتت  وو  االتعبيیررااتت  ااألساسيیة  (في  االبيیتت).

مززاايیا  ووحوواافزز  ااالستثمارر  في  ااألررددنن
قانوونن  تشجيیع  ااالستثمارر  ررقمم  (16)  لسنة  1995

يیعتبرر  قانوونن  تشجيیع  ااالستثمارر  ررقمم  (16)  ووتعدديیالتهھ  لسنة  2000  إإططارراا  تشرريیعيیا  مالئما  لجذذبب  ااالستثماررااتت  ااألجنبيیة  ووتحفيیزز
ااالستثماررااتت  االمحليیة  ٬،  فهھوو  منافسا  لما  تضمنهھ  منن  مززاايیا  ووحوواافزز  ووضماناتت  لقوواانيینن  ااالستثمارر  على  مستووىى  ااإلقليیمم  ٬،  حيیثث  يیقددمم

ااإلعفاءااتت  االجمرركيیة  وواالضرريیبيیة  للمشارريیع  ااالستثمارريیة  ضمنن  قططاعاتت  االصناعة  ٬،  االززررااعة  ٬،  االفناددقق  ٬،  االمستشفيیاتت  ٬،  االنقلل  االبحرريي
وواالسككك  االحدديیدديیة  ٬،  مددنن  االتسليیة  وواالترروويیح  االسيیاحي  ٬،  مررااكزز  االمؤؤتمررااتت  وواالمعاررضض  ٬،  باإلضافة  إإلى  قططاعع  خددماتت  ااستخررااجج  وونقلل

ووتووززيیع  االميیاهه  وو  االغازز  وواالمشتقاتت  االنفططيیة  بخططووطط  ااألنابيیبب  .

أأ-  ااإلعفاءااتت  االجمرركيیة  :
تعفى  االمووجووددااتت  االثابتة  (  ااآلالتت  ووااألجهھززةة  وواالمعددااتت  ووااآلليیاتت  وواالعدددد  االمخصصة  الستخدداامهھا  حصرراا  في  االمشررووعع●

ووأأثاثث  وومفررووشاتت  وولووااززمم  االفناددقق  وواالمستشفيیاتت  )  منن  االررسوومم  وواالضرراائبب  االجمرركيیة  .
تعفى  قططع  االغيیارر  منن  االررسوومم  االجمرركيیة  على  أأنن  ال  تتجاووزز  قيیمتهھا  15  %  منن  قيیمة  االمووجووددااتت  االثابتة  االتي  تلززمهھا  هھھھذذهه●

االقططع  .
تعفى  االمووجووددااتت  االثابتة  للمشررووعع  منن  االررسوومم  وواالضرراائبب  االجمرركيیة  لغايیاتت  االتووسع  أأوو  االتحدديیثث  أأوو  االتجدديیدد  إإذذاا  ما  أأددىى  ذذلكك●

إإلى  ززيیاددةة  ال  تقلل  عنن  25  %  منن  االططاقة  ااإلنتاجيیة  للمشررووعع  .
تمنح  مشارريیع  االفناددقق  وواالمستشفيیاتت  إإعفاءااتت  إإضافيیة  منن  االررسوومم  وواالضرراائبب  لمشترريیاتهھا  منن  ااألثاثث  وواالمفررووشاتت●

ووااللووااززمم  لغايیاتت  االتحدديیثث  وواالتجدديیدد  مررةة  كلل  سبع  سنووااتت  على  ااألقلل  .
تعفى  منن  االررسوومم  وواالضرراائبب  االززيیاددةة  االتي  تططررأأ  على  قيیمة  االمووجووددااتت  االثابتة  االمستووررددةة  لحسابب  االمشررووعع  إإذذاا  كانتت●

االززيیاددةة  االناتجة  عنن  ااررتفاعع  أأسعارر  تلكك  االمووجووددااتت  في  بلدد  االمنشأ  أأوو  عنن  ااررتفاعع  أأجوورر  شحنهھا  أأوو  تغيیرر  في  سعرر  االتحوويیلل  .

بب-  االتسهھيیالتت  االضرريیبيیة  :
تستووفى  ضرريیبة  ددخلل  منن  االددخلل  االخاضع  للضرريیبة  للشرركاتت  االعاملة  ضمنن  قططاعاتت  االتعدديینن  االصناعة  ٬،  االفناددقق  ٬،●

االمستشفيیاتت  ٬،  االنقلل  وواالمقاووالتت  ااإلنشائيیة  بنسبة  (15%)  ووبنسبة  (35%)  للشرركاتت  ضمنن  قططاعي  االبنووكك  وواالشرركاتت
االماليیة  ٬،  ووبنسبة  (25%)  للشرركاتت  ااألخررىى  كما  تبلغ  ضرريیبة  االددخلل  للمشارريیع  االززررااعيیة  (صفرر)
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قسمتت  االمملكة  إإلى  ثالثث  مناططقق  تنموويیة  (  أأ٬،  بب  ٬،  جج  )  حسبب  ددررجة  االتططوورر  ااالقتصادديي  بحيیثث  تتمتع  االمشارريیع  ااالستثمارريیة●
ضمنن  االقططاعاتت  االمنصووصص  عليیهھا  في  قانوونن  تشجيیع  ااالستثمارر  وواالمقاوومة  في  أأيي  منن  هھھھذذهه  االمناططقق  بإعفاءااتت  منن

ضرريیبتي  االددخلل  وواالخددماتت  ااالجتماعيیة  بنسبهھا  االمبيینة  أأعالهه  لمددةة  عشرر  سنووااتت  منن  تارريیخ  بددء  االعملل  لمشارريیع  االخددماتت  أأوو
بددء  ااإلنتاجج  االفعلي  للمشارريیع  االصناعيیة  على  االنحوو  االتالي  :

يیعفى  االمشررووعع  منن  ضرريیبتي  االددخلل  وواالخددماتت  ااالجتماعيیة  بووااقع  سنة  ووااحددةة  إإذذاا  ما  جررىى  تووسيیعهھ  أأوو  تططوويیررهه  أأوو  تحدديیثهھ  ٬،●
ووااددىى  ذذلكك  إإلى  ززيیاددةة  في  ااإلنتاجج  ال  تقلل  عنن  25%    شرريیططة  أأنن  ال  تززيیدد  مددةة  ااإلعفاء  عنن  أأرربع  سنووااتت  .

جج-  ااإلعفاءااتت  منن  ضرريیبة  االددخلل  وواالخددماتت  ااالجتماعيیة
-  يیتمتع  أأيي  مشررووعع  يیقع  ضمنن  االقططاعاتت  أأوو  االقططاعاتت  االفررعيیة  االمذذكووررةة  ااعالهه  باالعفاءااتت  وو  االتسهھيیالتت  االتاليیة  :

%25  إإذذاا  كانن  االمشررووعع  بالمنططقة  االتنموويیة  فئة  أأ.●
%50  إإذذاا  كانن  االمشررووعع  بالمنططقة  االتنموويیة  فئة  بب.●
%75  إإذذاا  كانن  االمشررووعع  بالمنططقة  االتنموويیة  فئة  جج.●

تكوونن  فتررةة  ااإلعفاءااتت  بناء ً على  قرراارر  االلجنة  (10)  عشرر  سنووااتت  تبدداا ً منن  تارريیخ  مباشررةة  االعملل  في  االمشررووعاتت  االخددميیة٬،  أأوو  منن
  تمنح  االلجنة  إإعفاء ً إإضافيیا ً إإذذاا  كانن  قدد  تمم  تووسيیع  االمشررووعع  أأوو  تططوويیررههتارريیخ  مباشررةة  ااإلنتاجج  بالنسبة  للمشررووعاتت  االصناعيیة.

أأوو  تحدديیثهھ  وواادديي  إإلى  ززيیاددةة  ططاقتهھ  ااإلنتاجيیة.  ووتكوونن  فتررةة  ااإلعفاء  ااإلضافي  لسنة  ووااحددةة  عنن  كلل  ززيیاددةة  في  االططاقة  ااإلنتاجيیة  ال  تقلل
عنن  25%  وولمددةة  أأقصاهھھھا  أأرربع  سنووااتت.

دد-  ضماناتت  ااالستثمارر
يیعاملل  قانوونن  تشجيیع  ااالستثمارر  االمستثمرر  غيیرر  ااألررددني  معاملة  االمستثمرر  ااألررددني  ٬،  حيیثث  منحهھ  االحقق  في  أأنن  يیستثمرر  في●

االمملكة  بالتملكك  أأوو  بالمشارركة  أأوو  بالمساهھھھمة  في  أأيي  مشررووعع  ااقتصادديي  ووفقا  للنسبب  االمحددددةة  في  نظظامم  تنظظيیمم  ااستثماررااتت  غيیرر
ااألررددنيیيینن  ررقمم  (54)  لسنة  2000  ووبحيیثث  يیكوونن  لهھ  حرريیة  االتملكك  االكاملل  للمشارريیع  االمقامة  ضمنن  قططاعاتت  االصناعة  ٬،
تكنوولووجيیا  االمعلووماتت  ٬،  االززررااعة  ٬،  االفناددقق  ٬،  االمستشفيیاتت  ٬،  االنقلل  االبحرريي  وواالسككك  االحدديیدديیة  ٬،  مددنن  االتسليیة  وواالترروويیح

االسيیاحي  ٬،  مررااكزز  االمؤؤتمررااتت  وواالمعاررضض  ووخددماتت  ااستخررااجج  وونقلل  ووتووززيیع  االميیاهه  وواالغازز  وواالمشتقاتت  االنفططيیة  بخططووطط
ااألنابيیبب  باإلضافة  إإلى  قططاعاتت  ااقتصادديیة  أأخررىى  عدديیددةة  .

االحدد  ااألددنى  الستثمارر  غيیرر  ااألررددني  في  أأيي  مشررووعع  (  50,000  )  خمسوونن  أألفف  دديینارر  باستثناء  ااالستثمارر  في  االشرركاتت●
االمساهھھھمة  االعامة  .

للمستثمرر  مططلقق  االحقق  في  إإددااررةة  مشررووعهھ  باألسلووبب  االذذيي  يیررااهه  ووباألشخاصص  االذذيینن  يیختاررهھھھمم  لهھذذهه  ااإلددااررةة  .●
يیحقق  للمستثمرر  إإخررااجج  ررااسس  االمالل  ااألجنبي  االذذيي  ااددخلهھ  إإلى  االمملكة  لالستثمارر  فيیهھا  ووما  جناهه  منن  ااستثماررهه  منن  عوواائدد  أأوو●

أأررباحح  ووحصيیلة  تصفيیة  ااستثماررهه  أأوو  بيیع  مشررووعهھ  أأوو  حصتهھ  أأوو  أأسهھمهھ  .
للعامليینن  االفنيیيینن  ووااإلدداارريیيینن  في  أأيي  مشررووعع  أأنن  يیحوولوواا  ررووااتبهھمم  ووتعوويیضاتهھمم  إإلى  خاررجج  االمملكة  .●
للمستثمرر  االذذيي  تضمنن  ددوولتهھ  أأوو  مؤؤسسة  ررسميیة  تابعة  لهھا  ااستثماررهه  أأنن  يیحيیلل  ما  يیتعلقق  باستثماررهه  منن  االتعوويیضاتت  وواالعوواائدد●

االتي  تتررتبب  لهھ  إإلى  تلكك  االددوولة  أأوو  االمؤؤسسة  بحيیثث  تحلل  محلهھ  .
ال  يیجووزز  نززعع  ملكيیة  أأيي  مشررووعع  أأوو  إإخضاعهھ  أليیة  إإجررااءااتت  تؤؤدديي  إإلى  ذذلكك  إإال  باستمالكهھ  لمقتضيیاتت  االمصلحة  االعامة●

شرريیططة  ددفع  االتعوويیضض  االعاددلل  للمستثمرر  بحيیثث  يیددفع  االتعوويیضض  بعملة  قابلة  للتحوويیلل  .

4/7



تسووىى  نززااعاتت  ااالستثمارر  بيینن  االمستثمرر  وواالمؤؤسساتت  االحكووميیة  ااألررددنيیة  وودديیا  ووإإذذاا  لمم  تتمم  تسوويیة  االنززااعع  خاللل  مددةة  ال  تززيیدد●
على  ستة  ااشهھرر  فأليي  منن  االططررفيینن  االلجووء  إإلى  االقضاء  أأوو  إإحالة  االنززااعع  على  "  االمرركزز  االددوولي  لتسوويیة  نززااعاتت  ااالستثمارر  "

علما  بانن  ااألررددنن  قدد  صاددقق  على  ااتفاقيیة  ااالنضمامم  إإلى  عضوويیة  هھھھذذاا  االمرركزز  في  عامم  1972  .
للمستثمرر  إإعاددةة  تصدديیرر  االمووجووددااتت  االثابتة  االمعفاةة  أأوو  بيیعهھا  أأوو  االتناززلل  عنهھا  لمستثمرر  آآخرر  مستفيیدد  أأوو  غيیرر  مستفيیدد  منن●

ااإلعفاءااتت  ووفقا  ألحكامم  خاصة  .
___________  

االماددةة  ١۱١۱:

أأ  -  يیؤؤلفف  مجلسس  يیسمى  "االمجلسس  ااألعلى  لتشجيیع  ااإلستثمارر"  بررئاسة  ررئيیسس  االووززررااء  ووعضوويیة  كلل  منن:

ووززيیرر  االصناعة  وو  االتجاررةة  -  نائبا ً للررئيیسس
ووززيیرر  االماليیة  -  عضووااً

ووززيیرر  االتخططيیطط  -  عضووااً
ووززيیرر  االسيیاحة  -  عضووااً
ووززيیرراالنقلل  -  عضووااً

محافظظ  االبنكك  االمرركززيي  -  عضووااً
االمدديیرر  االعامم  -  عضوواا ً /  مقررررااً

ررئيیسس  ااتحادد  االغررفف  االتجاررةة  ااألررددنيیة  -  عضووااً
ررئيیسس  غررفة  صناعة  عمانن  -  عضووااً

ثالثة  أأشخاصص  منن  االقططاعع  االخاصص  منن  ذذوويي  االكفاءةة  وو  االخبررةة  يیعيینهھمم  ررئيیسس  االمجلسس  بتنسيیبب  منن  ووززيیرراالصناعة  لمددةة  سنتيینن  قابلتيینن
لتجدديیدد  ااألعضاء.

بب  -  يیعقدد  االمجلسس  إإجتماعاتهھ  كلما  ددعتت  االحاجة  االى  ذذلكك  بددعووةة  منن  ررئيیسهھ  أأوو  نائبة  في  حالة  غيیابة٬،  وويیكوونن  ااجتماعهھ  قانوونيیا ً ااذذاا
حضررهه  ثلثث  ااعضائهھ  على  أأنن  يیكوونن  االررئيیسس  أأوو  نائبة  في  حالة  غيیابهھ.    وويیصددرر  االمجلسس  قررااررااتهھ  باإلجماعع  أأوو  بأكثرريیة  أأصووااتت

االحاضرريینن٬،  وو  عندد  تساوويي  ااألصووااتت  يیررجح  االجانبب  االذذيي  أأيیددهه  ررئيیسس  االمجلسس.

االماددةة  ١۱٢۲:
يیتوولى  االمجلسس  تهھيیئة  االبيیئة  االمالئمة  لإلستثمارر  بما  يیؤؤدديي  االى  تحقيیقق  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االشاملة٬،  وولهھ  في  سبيیلل  ذذلكك  ما  يیلى:

أأ  -  إإقرراارر  ااالستررااتيیجيیة  االووططنيیة  االخاصة  باإلستثمارر  بما  في  ذذلكك  تنميیة  االقططاعاتت  ااالنتاجيیة  وو  تططوويیررهھھھا  وو  متابعة  تنفيیذذهھھھا.
بب  -  إإقرراارر  االسيیاساتت  ااإلستثمارريیة.

جج  -  إإقرراارر  االسيیاساتت  االترروويیجيیة  لالستثمارر  وو  متابعة  تنفيیذذهھھھا.
دد  -  االنظظرر  في  ااألنظظمة  االخاصة  باالستثمارر

5/7



االقسمم  االثالثث:  ااالسئلة

١۱  -  متى  صددرر  قانوونن  تشجيیع  ااالستثمارر  في  ااألررددنن؟

٢۲-    تحدّدثوواا  عنن  االمززاايیا  وواالحوواافزز  االتاليیة  االتي  يیقدّدمهھا  االقانوونن  للمستثمرريینن:

ااالعفاءااتت  االجمرركيیة:●

االتسهھيیالتت  االضرريیبيیة:●

ضماناتت  ااالستثمارر:●

٣۳  -  كيیفف  تتمم ّ تسوويیة  االنززااعاتت  بيینن  االمستثمرريینن  وو  االحكوومة  ااألررددنيیة؟

لوونهھا؟   ٤  -  كمم  ووززيیرراا ً يیشارركك  في  عضوويیة  “االمجلسس  ااألعلى  لتشجيیع  ااالستثمارر”  وو  ما  هھھھي    االووززااررااتت  االتى    يیمثّ
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٥  -  ما  هھھھي  االشررووطط  االالززمم  تووفّررهھھھا  في  ٣۳  ااشخاصص  منن  االقططاعع  االخاصص  في  “االمجلسس  ااألعلى  لالستثمارر”؟

٦  -  ااكتبوواا  في  ٣۳  أأسططرر  ما  فهھمتمووهه  عنن  ااجتماعاتت  “االمجلسس    ااألعلى  لالستثمارر”  وو  االقررااررااتت  االتى  يیصددررهھھھا  وو  أأنووااعهھا؟

االقسمم  االرراابع:  االتططبيیقاتت

أأ  -  االنشاططاتت  االشفوويیة

بعدد  قررااءتكمم  هھھھذذاا  االمقالل  عنن  ااالستثمارر  ااألجنبي  في  ااألررددنن٬،  ما  هھھھي  بعضض  االمشارريیع  االتي  تررغبوونن  في  إإقامتهھا  وو  ااالهھھھدداافف●

االتي  ترريیددوونن  تحقيیقهھا؟

بب  -  االنشاططاتت  االكتابيیة

االمططلووبب  منكمم  تلخيیصص  قانوونن  ااالستثمارر  ااألجنبي  في  ااألررددنن  في  ٣۳  فقررااتت  مستخددميینن  أأسلووبب  االسرردد.●

Original  Publication  Date:  Unknown

Original  Source:  The  Law  Firm  of  Salah  Mahmoud

http://www.hmoud.com/ar/BenefitsOfInvestmentInJordan-ar.html  
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